MUNICÍPIO DE NAVEGANTES/SC
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2019
REALIZAÇÃO: OBJETIVA CONCURSOS LTDA
EDITAL 004/2020
O Município de Navegantes/SC, representado pelo Prefeito Municipal, o Senhor Emílio Vieira, no uso de suas
atribuições legais, TORNA PÚBLICO o presente edital para divulgar o que segue:
1. Tendo sido identificada inconsistência no processamento das notas da Prova de Títulos no Relatório de Classificação
Preliminar, conforme Anexo - do Edital 003/2020, especificamente quando ao limite de títulos por categoria, DIVULGA-SE
NOVO RELATÓRIO DE CLASSIFICAÇÃO PRELIMINAR COM EMPATES, conforme o Anexo deste edital.
2. Ao passo da divulgação acima, DIVULGA-SE NOVA CONVOCAÇÃO PARA ATO PÚBLICO DE SORTEIO DE
DESEMPATE: Ficam convocados os candidatos, conforme relatório de classificação com empates, para o ato público de
sorteio de desempate e definição da classificação final, que ocorrerá em 24/01/2020 (sexta-feira), às 14h (Horário de
Brasília), na sede da Objetiva Concursos (Rua Casemiro de Abreu, nº 347, Bairro Rio Branco, Porto Alegre/RS).
2.1. Em havendo recursos procedentes acerca da Nova Classificação Preliminar ora divulgada, será publicada, antes do ato
público de sorteio de desempate, nova relação de empates.
2.2. Fazer-se presente ao ato público é faculdade do candidato, que também poderá optar por ser representado (por meio
de ato formal), todavia, o não comparecimento do candidato (ou de seu representante legal) caracterizar-se-á como
concordância com o resultado obtido.
3. A classificação final, após o ato público de sorteio de desempate, será divulgada oportunamente, a partir de 24/01/2020.
4. PERÍODO DE RECURSOS: O candidato interessado em interpor recurso relativo à nova Classificação Preliminar ora
divulgada deverá fazê-lo nos dias 22 e 23/01/2020, diretamente na sua área do candidato, no site www.objetivas.com.br.
4.1. Caso o candidato não possua acesso à Internet, será disponibilizado computador para tal finalidade na Secretaria
Municipal de Educação (Av. Pref. José Juvenal Mafra, n° 430, Bairro Centro, no Município de Navegantes/SC), no horário
das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min.
5. Ficam revogadas as demais disposições em contrário.
6. É única e exclusiva responsabilidade do candidato acompanhar o andamento deste certame, nos termos do Edital de
Abertura das Inscrições.
Navegantes/SC, 21 de janeiro de 2020.

EMÍLIO VIEIRA,
Prefeito Municipal.
Registre-se e publique-se.

Antes de imprimir este edital, pense em sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente. Seja consciente, a natureza agradece.

